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Bedövning efter förlossning  

Allmänt: 

Det är oacceptabelt att undersöka eller suturera förlossningsbristningar utan tillräcklig bedövning. 

God bedövning minskar risken för miktionsstörningar, förbättrar förlossningsupplevelsen och krävs 

för att man ska kunna utföra en noggrann diagnostik av omfattningen av bristningar. 

Infiltrationsanestesi bedövar för stick men sämre för beröring som är viktig för att avgöra hur 

vävnaden håller ihop. Vi rekommenderar att man lägger en pudendusblockad antingen transvaginalt 

eller transkutant hos alla förstföderskor och hos omföderskor där bristning ses. Det transkutana 

vägen är tekniskt något enklare och möjligen mindre smärtsam än den transvaginala vägen.  

Ytliga bristningar kan även bedövas med gel eller spray innehållande xylocain men effekten är sällan 

tillräcklig för suturering. 
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Preparat, jämförelsetabell: 

Vad gäller maxdoser ska man räkna efter om patienten har fått annan lokalbedövning, t ex i epidural. 

Allmänt kan man använda upp till 40 ml bedövning, sedan ska man  räkna på totaldosen. Carbocain 

har låg toxicitet och ca en timmes duration. Ropivacain sitter i längre och har intermediär toxicitet. 

Marcain  har också lång duration men är mer toxiskt. 

Långverkande medel har inte längre anslagstid än kortverkande och bör användas vid PDB. 

 
Tabell 1. Toxikologiska data över lokalanestesimedel (från 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2489) 

 
Mepivakain 

(Carbocain) 

Ropivakain 

(Narop) 

Bupikain 

(Marcain) 

Toxicitet Låg Intermediär Hög 

Duration Kort-medellång Lång Lång 

Maximal dos engångsblockad (4 timmar) 400 mg 
 

300 mg 150 mg 

Maximal dos för 70 kg 350 mg 
 

210 mg 140 mg 

Max-dos mg/kg 5 mg 3 mg 2 mg 

Maximal dygnsdos 1000 mg 800 mg 400 mg 

Halveringstid (t1/2 h) 1,9 1,8 2,7 
 

 

Infiltrationsanestesi 

Indikation: Inför suturering eller klipp om PDB inte hinns med eller behöver kompletteras 

Teknik: Lokalanestetika injiceras solfjäderformat i perineum med en intramuskulär nål. 
Mellan 5-8 ml som fördelas på flertal ”strålar” där nålen inte dras ut helt mellan varje ”stråle”.  

Pudendusblockad PDB, inre och yttre teknik 

Användningsområden: 

PDB används inför ingrepp eller åtgärder som medför smärta i nervens utbredningsområde. 

Pudendusblockad kan användas för smärtlindring under förlossningens utdrivningsskede, 

postoperativt vid smärta efter vaginala eller anala ingrepp, t e x operativa ingrepp i vaginas 

bakvägg, instrumentell förlossning eller vid diagnostik  och suturering av 

förlossningsbristning.  

http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Mepivakain&t=s&pageid=2489
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Carbocain&t=p&pageid=2489
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Ropivakain&t=s&pageid=2489
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Narop&t=p&pageid=2489
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Bupikain&t=s&pageid=2489
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=Marcain&t=p&pageid=2489
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( Läkartidningen. 2016;113:DXUU Lengqiust) 

 

Före förlossning ska inre PDB läggas via vagina med Kobaknål som har begränsad 

räckvidd  för att inte riskera injektion i uterus eller foster. 

Hos icke gravid, även nyförlöst patient kan pudendusblockad läggas via huden på skinkorna. 

Vid injektion via huden sprids bedövningsmedlet bättre och omfattar oftast även de bakre 

grenarna av pudendusnerven som innerverar anus. 

 

Teknik transvaginal PDB:  

En specialutformad nål med hylsa, sk kobaknål, förs in i slidan. Nålen är i hylsan då den förs 

in, detta för att skydda vävnaderna i slidan. Spina ischiadica lokaliseras med pekfingret och 

ligamentum sacrospinosus med långfingret (vänster hand för vänster sida och byt hand för 

höger sida eller så roterar man sin hand och vid sidbytet placerar man långfingret på spina och 

pekfingret på ligamentet). Hylsan förs in mellan fingrarna och när den är ordentligt mot 

vävnaden, strax under spina, sticks nålen in ca 1 cm i vävnaden. Många upplever detta 

obehagligt/smärtsamt. Före injektion måste man aspirera i två plan, vilket innebär att man 

aspirerar därefter roterar 180 grader och aspirerar igen. Detta för att förvissa sig om att nålen 

inte ligger intravasalt. Får du blod i sprutan, dra ut nålen och stick om. Det är viktigt att 

informera om att det tar tid upp emot en kvart innan bedövningen verkar helt eftersom det är 

en nervblockad. Komplikation: Komplikationer till PDB är sällsynta. Vid injektion intravasalt 

kan toxisk reaktion uppträda, likaså om för mycket bedövningsmängd har givits. Ha god 

kontroll på mängden.  

 

Teknik för transkutan, yttre pudendusblockad  

 

Vad behövs: 

Kanyl lång 21 G 0.8x80 mm 

2 10 ml eller en 20 ml spruta 

Uppdragningskanyl 

Lokalbedövningsmedel t ex ropivacain 7;5 mg 7ml för långvarig effekt 2-6 timmar 

Desinfektionsmedel för hud 

undersökningshandskar 

Hur man gör: 

Patienten i gynläge eller på kanten av sängen. Man behöver kunna sänka sprutan nedanför 

britsen för att komma åt. Patienten informeras om att det blir 2 stick på skinkorna och att man 

känner med ett finger i vagina. 

Dra upp 20 ml sprutor med lokalbedövningsmedel. 

Mät upp en punkt 3 cm lateralt och 3 cm sacralt om anus på båda sidor. Här finns bara fett och 

man riskerar inte att sticka i rektum eller stora kärl.  Desinficera huden. 

Känn med ett finger i vagina. För in fingret så långt du når. Börja känna rakt bakåt och 

identifiera sacrum. Följ vaginas bakvägg ca 5 cm ut åt sidan. På kanten av bäckenbenet sitter 

spina iliaca anterior inferior ” spinataggen”. Den känns som en liten upphöjning på 

bäckenbenskammen riktad medialt. Den är olika utvecklad hos olika individer och är ibland 

inte identifierbar. Området är smärtkänsligt så var lätt på handen. 

Håll fingret kvar mot platsen för taggen. 

Säg till patienten och stick från den punkt du valt och sikta med nålspetsen i riktning 

mot  men inte in i ditt finger.  Gå inte igenom vaginalväggen. Oftast behövs hela nålens längd. 

Aspirera och spruta några ml bedövningsvätska.  Flytta nålen någon cm, aspirera i varje nytt 
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läge och spruta igen så att bedövningsmedlet fördelas i vävnaden runt spinataggen. Om man 

får utbyte av arteriellt blod vid aspiration, backa nålen ½ cm och prova igen. Det är ofarligt 

och tyder på att injektionen kommer att hamna rätt. Låt bli att injicera om det kommer blod 

vid aspiration, flytta nålspetsen. 

Upprepa proceduren på andra sidan. Effekten sätter in inom några minuter. 

Vad kan hända: 

Vid vasovagal reaktion , behandla symtomatiskt. 

Det förekommer  (ca 1/100) att bedövningen sprids till benets nerver och orsakar domning i 

ben och  gångsvårigheter. Patienten ska informeras om detta och att det är övergående. 

Avföring och miktion påverkas sällan. 

Ropivakainhydroklorid metaboliseras i levern och bör därför användas med försiktighet till 

patienter med svår leversjukdom. Upprepade doser kan behöva reduceras på grund av fördröjd 

eliminering. Vid nedsatt njurfunktion är det vanligtvis inte nödvändigt att reducera dosen vid 

engångsdoser eller vid korttidsbehandling.  

Injektionen kan upprepas var åttonde timme per dygn. 

 

 

 

 

 

Figur Pudendusnervens anatomi 

 

Injektionsområde höger sida 

1.Lig Sacrospinosus 

2. Lig sacrotuberosus 

3. Alcock's kanal med pudendusnerven 

4. N clitoris (inte i Alcock's canal) 

5. Perineala grenen av n pudendus 

6. N rectalis inf 

7. Arcus tendineus fascia pelvis 

8. M obturatorius 

9. M piriformis 

S2, S3 och S4: sacrala nervrötter som ger upphov till n pudendus 

Mer om anatomin i området kan läsas på http://www.pudendal.com/ 
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Klassificering av bristningar 

Inledning 

Idag saknas samstämmighet om diagnoskriterierna för bristningar vilket gör den nationella 
statistiken obrukbar för jämförelse. 
SFOG och BMF genom styrgruppen för Bäckenbottengruppens arbete står bakom kravet att 
man använder samma avgränsningar och klassifikationer i hela Sverige. Det kan innebära att 
man på vissa håll måste ändra på sin praxis. 
För att detta ska fungera måste alla veta vad som gäller. Vi har därför valt att definiera de 
olika typerna av bristningar närmast övertydligt och har samlat ett bildmaterial. 
Ytliga bristningar i slidans och underlivets hud (grad 1) är vanliga och förekommer hos de 
flesta förstföderskor [1]. Dessa bristningar kan läka fort utan några bestående men ett fåtal 
kan ge besvär på lång sikt som tex hål i blygdläpparna eller skada nära klitoris.   
Djupare bristningar av mellangården och slidväggarna kallas för perinealruptur grad 2 
respektive vaginalruptur. Dessa bristningar omfattar utöver huden även muskler, 
muskelfästen och fascia och behöver sys för att normal anatomi ska återskapas 
Bristningarna innanför hymen omfattar skada på rektovaginal fascia där fascian har släppt 
från sitt fäste i perinealkroppen eller från fästet från spinataggen.  
Vi förordar  en mer specificerad  klassificering av grad 2-bristningar för att uppmuntra till 
noggrannare diagnostik. 

 
Vid bristning grad 3 är den yttre och ibland den inre ändtarmsmuskeln skadad. Vid grad 4 är 
ändtarmsmusklerna och väggen i ändtarmskanalen skadade. Bristning grad 3–4 sys av 
läkare. 
Klassificeringen av grad 3-bristningar ändrades från 2014 till att även innefatta om den 
interna sfinktern är hel eller skadad. Därmed försvann koderna O70.2 A och B. av tekniska 
skäl. 
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Tabell  Perinealskador 

( ¤ isolerad intern sfinkterskada existerar inte i ICD 10. Klassificerad i samråd med (Karin Pihl, 

författare av SFOGs diagnoshandbok). 

Svenskt namn Kod Beskrivning 

Första 
gradens 
bristning 

070.0 Skada på huden i vulva, labiae eller vagina. Behöver sutureras 
endast med ytliga suturer. Slidmynningens form är den samma 
som före förlossningen. 

Andra 
gradens 
bristning 

070.1 Skada på perineala muskler men inte ändtarmsmuskeln. 
Slidmynningens form är påverkad och bör återställas vid 
suturering. Vid isolerad vaginalbristning utan påverkan på 
perineum ska den beskrivas separat.. Djup räknas vinkelrätt från 
vaginalväggens yta och till bristningens djupaste del. Längd 
räknas i hud/ slemhinneplanet. 

 070.1a 
 

del av perinealkroppen (1/2 -2) cm och mindre än och 4 cm in i 
vagina  

 070.1b 
 

hela perinealkroppen utom sfinktrar eller mer än 4 cm lång 
vaginalbristning 

 070.1c 
 

hela perinealkroppen utom sfinktrar och mer än 4 cm lång 
vaginalbristning 

Isolerad 
vaginalruptur 

071.4 Perineum och sfinktrar hela, ruptur av vaginalvägg 

Tredje 
gradens 
bristning 

070.2 
 

Skada på perineum och analsfinkter 

 070.2C Mindre än 50% av den externa sfinktern skadad. Analkanalen 
har bibehållen rund form och främre väggen är täckt av vävnad 
där en del utgörs av extern sfinkter. 

 070.2D Mer än 50% av den externa sfinktern skadad. Analkanalens 
runda form är påverkad men den interna sfinktern är hel 

 070.2E Som ovan men med skada på den interna sfinktern. Endast 
analslemhinnan håller ihop analkanalen som förlorat sin rundhet. 

 070.2X Sfinkterruptur, ospecificerad Om man inte kan ange vilka delar 
som är skadade 

 071.8 Isolerad skada på den interna sfinktern-Den externa sfinktern är 

hel men det finns en ursparning i bakre slidväggen innanför den 
där bara tarmvägg känns. Den interna sfinktern syns i kanterna 
och/eller med ultraljud. 

Fjärde 
gradens 
bristning 

070.3 Fullväggsskada genom perineum, analsfinktrar och tarmvägg i 
analkanalen som kan sträcka sig upp i rektum 
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Anatomi och fysiologi 

De muskler som kan påverkas vid förlossningbristningar visas schematiskt i Figur 2.1.  

Skador på levatormuskulaturen är ofta svåra att se vid en förlossningsbristning. Den delen av 

levatormuskulaturen som ligger närmast förlossningskanalen tänjs ut tre gånger sin längd under en 

vaginal förlossning. Skador kan uppstå vid muskelns fäste mot bäckenkanten och vid muskelns fäste i 

perinealkroppen (M puboanalis). M puboanalis kan vid en grad 2-bristning rupturera från 

perinealkroppen. M. puboanalis kan även skadas vid ett klipp. Vid en djup vaginal bristning som 

engagerar hela bakväggen, sk evulsionskada, ser man fettvävnad i rupturen. Då är ofta både 

levatormuskulaturen och fästet för den rectovaginala fascian skadad. 

Gemensamt för de övriga perineala musklerna är att de fäster i mellangården.   En muskel utan fäste 

förlorar sin  funktion. De stora muskelgrupperna är omslutna av en tunn bindväv sk epimysium. De 

mindre muskelgrupperna är omslutna av en annan tunn fascieliknande struktur, sk perimysium. Alla 

tre muskelgrupperna i perinealkroppen (m. bulbocavernosus, mm transversi perinei och den externa 

sfinktern ligger omslutna av samma perimysium.  Bulbocavernosusmuskeln omsluter slidans yttre 

främre öppning och fäster framtill mot klitoris och baktill mot perinealkroppen. De tvärgående 

mellangårdsmusklerna (mm transversus perineii) löper från bäckenbenet från sidorna in mot 

perinealkroppen och den externa sfinktern. Dessa muskler är viktiga för att stötta analkanalen o den 

externa sfinktern lateralt ut mot bäckenväggen.Den långa puborektalismuskeln (”knipmuskeln”), 

löper från blygdbenet bakåt runt ändtarmens nedre del och kan dra ändtarmen och mellangården 

framåt och uppåt och lyfta vagina. Analsfinkterns inre och yttre del omsluter de nedersta 

centimetrarna av analkanalen. Det finns även muskelfibrer i den externa sfinktermuskulaturen som 

övergår i mm transversus perineii. Den externa sfinktern används vid behov av att stänga 

analkanalens mynning  är viljemässigt styrd. Den interna sfinktern är en förtjockning av tarmens 

muskelrör och styrs inte viljemässigt. Den sköter om den passiva kontinensen för tarminnehåll och är 

ständigt aktiverad utom vid djup sömn och när man krystar. Om den är skadad störs förmågan att 

känna om det är gas eller avföring i ändtarmen, sk sampling. Alla musklerna är för sin funktion 

beroende av sina fästen i mellangården, perinealkroppen, där de löper samman som ekrar i ett nav. 
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Schematisk bild av anatomiska strukturer kring slidmynningen sett nedifrån. 
Bäckenbottens anatomi kan kartläggas objektivt med olika typer av ultraljud, 

magnetresonansundersökning (MR) och datortomografi. Vid perinealt/vaginalt/translabialt ultraljud 

används en sektorgivare som riktas bakåt mot mellangården från slidans yttersta bakre del. Denna 

typ av ultraljudsutrustning används allmänt inom gynekologi och obstetrik. Vid 3-D endovaginalt 

ultraljud används en roterande givare i slidan och vid 3-D endoanalt ultraljud används en liknande 

givare som förs in i ändtarmen. För diagnostik pga analinkontinens långt efter förlossning är 

endoanalt ultraljud referensmetod för att identifiera sfinkterskador och används av radiologer, 

urogynekologer och kolorektalkirurger. Endovaginalt 3-D-ultraljud används för att identifiera skador 

på slidans muskulatur på specialistenheter för bäckenbottenproblem. Ingen av dessa metoder 

används rutinmässigt i anslutning till förlossning men det pågår forskning. 

 
Figur 2.2 Vaginalt/transperinealt ultraljud,intakta sfinktrar. Anatomin påverkas inte av 
ultraljudsgivaren. 
 

  

 

Figur 2.3 Endoanalt ultraljud, den inre sfinktern (mörk ring) tänjs ut av ultraljudsgivaren. Till 
vänster intakta sfinktrar, till höger skada grad 3 C. 
 

 
Figur 2.4 Endovaginalt 3-D ultraljud, normala sfinktrar. Viss kompression av mellangården 
av proben. 
 

 
Figur 2.5 Vaginalt/transperinealt ultraljud av bristning O70.2E just efter förlossning, före 
sutur. Analkanalens runda form är förändrad och sfinkter och perinealkropp ligger isär. 
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Perinealkroppens höjd (2 mm) 
 
 


